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Opnieuw vergaderingen in de
thuisregio over Europese kwesties 
van uiteenlopende aard.

09u00 De plenaire vergadering wordt voortgezet / tot aan de
stemming om 11u00.

De leden verlaten Brussel meestal op donderdag. Ze keren terug naar hun
thuisregio’s of hoofdsteden voor vergaderingen met collega’s of belangen-
groepen die voorstellen willen bespreken die gestemd zullen worden in de
commissies en in het Parlement, en die het dagelijkse leven in de hele EU
kunnen beïnvloeden.

BRUSSEL
08u50 Luxemburgplein / Het Parlement in
Brussel bevindt zich in het hart van de Europese
wijk. Voor heel wat europarlementsleden ligt dit
op wandelafstand van hun hotel of appartement.
Dit geldt ook voor de andere instellingen, in het
bijzonder de Europese
Commissie en het 
gebouw van de Raad
van Ministers.
 Tussen deze 
instellingen wordt
er natuurlijk
 onderling heel
wat besproken en
onderhandeld.

09u00 Bureau / Het Bureau van de Sociaaldemo-
cratische Fractie bestaat uit de voorzitter, de acht 
ondervoorzitters en de penningmeester. Het Bureau
vergadert meestal in Brussel en in Straatsburg,
aangezien het als taak heeft om algemene
richtlijnen te geven aan de voltallige
Fractie, die de eindbeslissingen
neemt. Hier worden politieke en ad-
ministratieve kwesties besproken.
Een team van meertalige stafleden
uit verschillende landen vervult de
secretariaatswerkzaamheden voor de
bijeenkomsten van het Bureau en de
voltallige Fractie.

10u00 Fractie / De leden van de Fractie ontmoeten elkaar
 geregeld, vooral tijdens de week die voorafgaat aan de plenaire
vergadering in Straatsburg. Hier wordt de volgende plenaire
agenda besproken en indien nodig wordt gestemd om te beslissen
over het standpunt dat de Fractie zal innemen. Af en toe worden
gastsprekers uitgenodigd. Met uitzondering van twee landen
(Cyprus en Letland)
zijn alle 27 lidstaten
binnen de Fractie ver-
tegenwoordigd. Net
als het Bureau wordt
de Fractie voorgezeten
door een voorzitter, de
fractievoorzitter.

Ochtend / plannen van de werkzaamheden met de
medewerkers in de thuisregio en vergaderingen met
lokale of nationale collega-politici over kwesties in
het thuisland.

Namiddag / reis naar Brussel.

15u30 Kantoor / Een groot deel van het werk 
van de europarlementsleden gebeurt op kantoor:
plannen van de activiteiten voor de komende week,
het doornemen van rapporten, correspondentie 
afhandelen, contacten leggen met andere 
parlementsleden, de
Europese Commis-
sie en afgevaardig-
den van de
nationale regerin-
gen. Daarnaast 
houden de 
europarlementsle-
den in functie van
lopende ontwikke-
lingen contact 
met belangrijke
 personen in het
thuisland.

15u00 Bezoekersgroepen / Het Parlement
wordt het jaar rond bezocht door mensen uit heel
 Europa en daarbuiten. Voor europarlementsleden, de
belangrijkste gastheren voor dergelijke groepen, is dit
een uitstekende gelegenheid om zelf te tonen wat zij
doen. Bezoekers aan het Parlement krijgen een 
duidelijk beeld van de werkzaamheden van de 
commissies, de politieke fracties en de plenaire
 vergaderingen. Daarnaast ontmoeten ze experts 
en kunnen ze vragen stellen. 

15u00 Plenaire vergadering / De plenaire vergadering is het deel van het
werk van de europarlementsleden dat het meest in de media komt. Hier worden
de eindbeslissingen genomen, en dit is ook de plaats waar de staatshoofden en
andere hooggeplaatsten komen debatteren. Net als in de commissies zitten de
leden per fractie, eerder dan per nationaliteit. De sociaaldemocratische  euro -
parlementsleden stemden steeds vrij eensgezind in vergelijking tot sommige 
andere fracties, en boekten aanzienlijke overwinningen in hun strijd voor een 
sociaal Europa, een duurzaam leefmilieu en een vreedzame wereld.

09u30 Parlementaire commissies / Hier
vindt het échte parlementaire werk plaats. Een
aantal commissies hebben meer wetgevende
verantwoordelijkheden dan andere. Onder 
leiding van een verkozen coördinator ontmoeten
de sociaaldemocratische leden van een
 commissie elkaar vooraf om overeenstemming 
te bereiken over kwesties als stemmingen of de
toewijzing van verslagen die aan de basis liggen
van nieuwe wetten of beleidsbeslissingen.

HET LEVEN IN
HET EUROPEES
PARLEMENT

WOENSDAG

DONDERDAG

MAANDAG

DINSDAG

www.socialistgroup.eu
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HET LEVEN IN
HET EUROPEES
PARLEMENT

MAANDAG

Tijdens de plenaire week komen de 
europarlementsleden op maandag aan in
Straatsburg. Sommigen na een korte rit met de auto 
of de trein. Anderen hebben een lange vliegreis met één 
of twee vluchten achter de rug, omdat ze bijvoorbeeld uit
Finland, Malta of de Azoren komen. 

16u00 Fractie / In Straatsburg vergadert de Fractie op maandag, dinsdag en
woensdag, grotendeels om de stemmingen voor de volgende dag te bespreken.
De allerlaatste amendementen worden besproken en er wordt beslist wat het
uiteindelijke standpunt zal zijn. Op maandag start de plenaire vergadering om
17u00, meteen na de fractiebijeenkomst.

STRAATSBURG

15u00 Kantoor / Naast het gebruikelijke kantoor-
werk van de europarlementsleden in Brussel, moeten
er in Straatsburg nog vaak last-minute beslissingen
genomen worden voor speeches en de stemming in
de plenaire vergadering. Secretariaatsondersteuning
voor de europarlementsleden is van groot belang,
zowel op administratief als politiek vlak.

DINSDAG
09u00 Het halfrond / Dit is het centrum van de actie
 tijdens de plenaire vergadering, die een hele week duurt. Op
de momenten dat er gestemd moet worden, loopt het halfrond
meteen vol. Dit is een indrukwekkend zicht voor de bezoekers
en eminente gasten die van op het balkon de hele zaal
 overschouwen. De plenaire vergadering kan in het volledige
gebouwencomplex, in de kantoren van de europarlements le-
den en in het perscentrum gevolgd worden op tv-monitoren.
Iedereen buiten het Parlement kan de plenaire vergadering
live op de website van het EP volgen.

11u00 Persconferentie / Persconferenties zijn voor het Parlement
en individuele europarlementsleden een manier om hun boodschappen
formeel bij de buitenwereld bekend te maken. Fractievoorzitters houden
hun persconferentie aan het begin van de week. Ze lichten hun 
prioriteiten voor de plenaire vergadering toe en
behandelen eventuele andere actuele
kwesties. Journalisten krijgen dan de
mogelijkheid om vragen te stellen.
Rapporteurs (verslaggevers) 
houden vaak hun eigen 
persconferenties, in het bijzon-
der na belangrijke stemmingen.
Ook aanwezige ministers van
het land dat op dat moment
het Europese voorzitterschap
 bekleedt (dit wisselt om de zes
maanden), zijn hier  regelmatige
sprekers, als  vertegenwoordiger
van de Raad van Ministers.

12u30 Interview / Buiten het halfrond wacht er vaak een groot
aantal journalisten om europarlementsleden te interviewen. In een
aantal gevallen is het niet eenvoudig om de échte boodschap te
distilleren uit datgene wat er
verteld wordt, aangezien
heel wat van de stemmin-
gen eerder technische 
aspecten betreffen. 
Anderzijds zijn mensen
die er rechtstreeks mee te
maken hebben natuurlijk
wel geïnteresseerd in
kwesties zoals de lucht-
en waterkwaliteit, 
verkeersveiligheid en 
arbeidsomstandigheden.
Zij moeten bijgevolg op de
hoogte gebracht worden
over wat het Parlement nu
precies heeft beslist. 
Europarlementsleden kunnen 
ook deelnemen aan televisie-interviews.

17u30 Bureau / Er komt nooit een einde aan het aantal vergaderingen!
Het Bureau behandelt een aantal dringende zaken die verband houden met de
 plenaire vergadering. Andere kwesties betreffen onder meer de relaties met andere
politieke fracties en relaties met de buitenwereld, waaronder beslissingen voor
 bezoeken aan probleemgebieden zoals het Midden-Oosten. En natuurlijk is er 
ook ruimte voor de gebruikelijke maar noodzakelijke administratieve zaken.

WOENSDAG is de dag
met de langste stemmingsronde.

Altijd en overal! Informele 
besprekingen in de wandelgangen /
Het Parlement werkt niet enkel tijdens de officiële vergaderingen! In een meer informele
 omgeving, in de wandelgangen of bij een kop koffie, vinden niet alleen leuke
 gesprekken plaats, maar worden vaak ook belangrijke beslissingen genomen.  
Officiële vergaderingen, met volledige simultaanvertaling, zijn natuurlijk erg belangrijk,
maar daarnaast spelen ook directe, informele contacten een grote rol bij de vlotte
 werking van deze unieke instelling. De plenaire vergadering biedt ook bijkomende
 kansen voor besprekingen met de Europese Commissarissen en ambtenaren, en 
met vertegenwoordigers van diverse belangengroepen. 

De europarlementsleden verlaten Straatsburg op donderdag,
na de laatste stemmingronde. Op vrijdag wachten er in hun
thuisregio of -land nieuwe verplichtingen. Via rechtstreekse
ontmoetingen of via de media houden ze iedereen op de
hoogte over nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast willen ook 
organisaties of belangengroepen met een specifieke visie 
op wetgeving die binnen afzienbare tijd gestemd zal worden,
hun mening overbrengen.

Tijdens de weken dat het Parlement niet samenkomt, kunnen
delegaties van europarlementsleden die in specifieke

 commissies zetelen, verkennende bezoeken brengen aan
 regio’s waarop nieuwe beleidsbeslissingen een grote invloed
zouden hebben. Binnen de EU kan dit gaan van het visserij- of
landbouwbeleid tot transport, regionale ontwikkeling of indus-
triële herstructureringen. De europarlementsleden nemen ook
deel aan  interparlementaire activiteiten, dit wil zeggen samen
met nationale parlementsleden van over de hele wereld. 
De besprekingen bij deze ontmoetingen hebben vaak betrek-
king op handelskwesties, mensenrechten of ontwikkeling.

Voor meer nieuws over onze activiteiten, kijk op onze website:

De hele week! Perskamer / Het aantal journalisten dat de plenaire vergaderingen bijwoont,
hangt af van wat er op de agenda staat. Net als in Brussel kunnen journalisten gebruik maken van
heel wat voorzieningen. Het is een voortdurend komen en gaan van journalisten, medewerkers en
af en toe individuele europarlementsleden. Bij het interviewen
van europarlementsleden en het schrijven van hun 
verslagen moeten de journalisten uiteraard steeds
rekening houden met strikte deadlines.

www.socialistgroup.eu www.socialistgroup.eu
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